
Request!
Secretary
" Lotus Caring Hand" ,UK

��� ப�ரேதச�த�� அவசர உதவ�யாக 500��� ேம�ப�ட

���ப�க��� உல� உண�� ெபா��க� ம��� பா�மா

வைகக� ேதைவ�ப�க��ற�!

ெகாேரானா ைவரஸா� இ�� உலகேம மரண�ேதா� ேபாரா��

ெகா����க��ற�. அ�த வைகய�� தாயக�ைத�� அ� வ���

ைவ�கவ��ைல. இதைன க���ப���வத�காக எ�தவ�தமான

��ேன�பா�� இ�லாத ந�ைலய�� நா��� ஊரட��� ச�ட�

ப�ற�ப��க�ப���ள�. இ�ந�ைலய�� நா�க� பல�� �������

சா�ப���வ��� ஓ�� எ����ெகா�� இ��ேபா�. ஆனா� அ�றாட�

உைழ�� வ�மான� ஈ��ேவா��, அரவைண�ப��ற� தனிைமய�� வா��

வேயாத�ப�க��, ெப�கைள தைலைம��வமாக ெகா�ட ���ப�களி�

உ�ள ச�� �ழ�ைதக��� பா�மா வா��வத�� �ட

வசத�ய��லாதவ�க��, ம��� ேநா�வா��ப���ேளா�க�� என பல��

இ�� ஒ��காக சா�ப�டவ��ைல எ�ப� ந�த�சனமான கச�பான

உ�ைமயா��. இ�ந�ைலயான� ேம�� ேமாசமாக ��ய �யரமான

ந�ைலேய த�ேபா�� காண�ப�� ெகா����க��ற�. அ�தவைகய��

அ�றாட� சா�ப�ட �ட வழிய��லாம� அ��தவ�களிட� ைகேய�த�

த�க�ைடய வா��ைகைய நட�த�� ெகா������ கா�ச�ர��டா

ச�ற�வ���ர க�ராம�த�� உ�ள ம�களி� பச�ைய� ேபா��வத�காக

இைறபணியாள� Dr நமச�வாய� ஐயா அவ�களி� அ�ப�னா� அ�ம�க���

அரிச�, உ�ைள�க�ழ��, பா�மா, ப���, ேதய�ைல, சனீி, ேசாயா மீ�, ப��க�...
ேபா�ற 50,000.00 �பா ெப�மத�யான உல� உண�� ெபா��க�

வழ�க�ப�ட�. இ�த�ண�த�� அ�ம�க� இ�கர� ��ப� ந�ற�கைள�

ெதரிவ��த�ட� கா�களி� வ���� வண�க�ய ந�க��க��

இட�ெப�றைமயான� மனைத ெந�ட ��யதாக இ���ட� அவ�களி�

வ�ைம ந�ைலய�ைன உணர���யதாக�� இ��த�. இ�த�ண�த�� இ�

ஏ�பா�ைட ெச�� த�தைம�காக ஐயா அவ�க�� தாயக உற�க� சா�பாக

த�களி� ைககைள இ�க�ப�ற� ெந�சா��த ந�ற�கைள� ெதரிவ����

ெகா�க��ேறா�. அ��ட� ��� ப�ரேதச�த�� இ� ம�களி�

ந�ைலய�ைனெயா�த ம�க� வா�க��ற பல க�ராம�க� காண�ப�க�ற�.
( கேீழ �ற��ப�ட�ப���ள�) எனேவ இ� க�ராம�களி�� உ�ள ம�களின��,

ச�வன�� ப��ேடஷ�

Sivanarul Foundation

Sagama Road,

Kolavil- 01,

Akkaraipattu.

Tel No: +94 67 2053933, Email: sivanarulfoundation@gmail.comRegd No: GA 3210



�ழ�ைதகளின�� உண�� ேதைவைய க��த�� ெகா�� த�களா�

இய�ற உதவ�ைய வழ�க� உதவ ��வ�மா� அ���ள� ெகா�ட உற�க�

அைனவைர�� அ��ட� அைழ�க��ேறா�. �ற��பாக இ� உல� உண��

ெபா��க� யா�� உண� இ�லாம� தவ���� �ழ�ைதகைள� ெகா�ட

���ப�க����, பராமரி�ப��ற� இ���� �த�யவ�க����, அ�றாட�
�� ேவைல ெச�� வா��ைகைய நடா��� ���ப�க���� ம���

ேநாய�னா� பாத��க�ப�டவ�க� உ�ள ���ப�க���� என அவ�களி�

உ�ைம�த�ைமஅற���வழ�க�ப�ட� எ�ப��ற��ப�ட�த�க�.

ந�ற�



உதவ� ேதைவ�ப�� க�ராம�களி� ெபய� வ�பர�க�

இல க�ராம�த�� ெபய� ���ப�களி� எ�ணி�ைக

01 ச�ேதாச�ர� 50

02 சீதனெவளி 44

03 ப�டாளி�ர� 55

04 �ரமாநக� 54

05 இல�க�ைத 58

06 ந��� 52

07 நீணா�ேகணி 51

08 ச�தனெவ�ைட 56

09 மண�ேசைன 54

10 �ளிய�ேசாைல 46

பண�ைவ�ப��ட�பட ேவ��ய கண�க�ல�க�த�� ெபய�

வ�பர�

ACCOUNT NAME : SIVAN ARUL FOUNDATION

Account Number : 078 010013280

Bank branch : Hotton National bank - HNB / Akkaraippattu

Swift Code : HBLILKLX


